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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 180. sayısında "Kamu Yönetiminde Bilişim" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Gü-
nümüz dünyasının yönetim sistemlerinde bilişim olmadan hareket edebilmek oldukça zordur, hatta imkansızdır. Bu 
sebeple bilgi ve iletişim teknolojileri, hayatımızın her alanına girdiği gibi kamu yönetimi alanına da girmiş ve bu alanı 
çok yönlü olarak etkisi altına almıştır. Ancak bilişim teknolojilerinden en etkin biçimde yararlanmak hayati önemi 
haiz iken, siber saldırılara karşı güvende olmak da önemlidir. Bu sebeple kapak konusu, 180. sayımızda farklı açılar-
dan zengin bir ihtiva ile ele alınıp, incelenmektedir.

Bu sayımızın hazırlanma sürecinde 15 Kasım'da TBMM Bütçe Plan Komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesi görü-
şüldü. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili bir konuşma yaptı. 
Böylece Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında yapılan hizmetler, yürütülen faaliyetler ve projeler konusunda 
önemli bilgiler TBMM ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bu konuşmanın geniş bir özetinin Dergimizde yer almasının yararlı 
olacağı düşünüldü.

Öte yandan, 2017 Yılı Türk Dili Yılı ilan edilmişti ve 178. sayımız bu kapak konusu ile çıkmıştı. Bu yılın son sayısında 
Türk Dili Yılı münasebetiyle Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ile yapılan bir söyleşiye yer verildi.

Kapak konumuz dışında kamu yönetimi ile ilgili farklı konulardaki makaleler de bu sayımızda yerini almaktadır. Özel-
likle Mülkiye Başmüfettişi Cumhur Çilesiz tarafından kaleme alınan "Bitmeyen Senfoni: Mülki İdare Amirlerinin 
Özlük Hakları" adlı makale, mülki idare camiasının haklı taleplerine tercüman olacak niteliktedir.

Bununla birlikte, bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü 
bilgilerden haberdar olmamıza katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmelerle ya da mesleğimizle ilgili deneme, hikaye, anı ve şiirler de 
dergimize renk katmaktadır.

Dergimizin 180. sayısında özel dosya olarak Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü "Aydın" tanıtılmaktadır. Bir 
yandan tarihi geçmişi, tarımsal üretimi, kültürel değerleri ve turizm potansiyeli diğer yandan, ekonomisi, sanayi 
üretimi ve doğal güzellikleri ile farklı açılardan Aydın ilimiz gözler önüne serilmektedir. 

Gelecek sayımızda, "10 Ocak İdareciler Günü" kapak konumuz olacaktır. İdareciler Günümüzü en iyi şekilde kutla-
mak için hazırlıklar devam etmektedir. Haklı taleplerimizin vakur biçimde dillendirilmesine özen gösterilecektir. 181. 
sayımız için, mülki idare ile ilgili düşünce, görüş ve değerlendirmeleri içeren değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 

editör

Doç. Dr. Selim Çapar


